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Protokoll  styrelseinternat måndag 19 september – tisdag 20 september 2022 

 

Plats: Stockholm, Läkaresällskapet  

 

Dag 1: Närvarande: Susanne Buchmayer, Carl-Magnus Forslund, Maria Unenge-Hallerbäck, 

Shiler Hussami, Anne-Katrine Kantzer, Beata Bäckström, Jonas Nilsson, Cecilia Månsson, 

Björn Serrander, Amy Bruta, Sarah Ahari, Susanna Terling   

 

Dag 2: Närvarande: Susanne Buchmayer, Carl-Magnus Forslund, Shiler Hussami, Anne-

Katrine Kantzer, Beata Bäckström, Jonas Nilsson, Cecilia Månsson, Björn Serrander, Sarah 

Ahari, Susanna Terling    Frånvarande: Maria Unenge-Hallerbäck, Amy Bruta  

 

 

1.Till ordförande väljs Susanne  

   Till protokollförare väljs Beata 

   Till justerare väljs Carl-Magnus och Amy 

 

2. Dagordningen fastställes  

 

3.  Föregående protokoll: 3:e juni 2022 läses igenom 

         

4.  Vice ordförande C-M beskriver styrelsens olika pågående projekt. Projekt och uppdrag 

sammanställs i en Excel-fil för att ge överblick.  

 

5. Planering av kommande verksamhetschefsmöte 2023 (Susanne, C-M och Maria) 

 

Maria var med på verksamhetschefsmötet nu i september 2022. Där diskuterades vikten av 

att ha en dialog med olika myndigheter i syfte att nå samsyn kring psykisk ohälsa och 

skapa en gemensam plattform för kommande förändringar.  

 

SFBUPs verksamhetschefsmöte äger rum 9-10 Februari 2023. Vi beslutar att bjuda in 

politiker för att möjliggöra dialog mellan politiker och verksamhetschefer i syfte att ge en 

grund för samsyn inför förändringsarbete. Även skolläkarföreningen, elevhälsa, 

allmänmedicin, brukarorganisationen Attention, utbildningsutskottet och skolverket ska 

kontaktas och bjudas in. Det föreslås att hela styrelsen deltar vid detta möte i februari.   

 

Susanne, C-M, Maria och Björn kommer arbeta vidare med programmet och planeringen. 

 

6.MLA-frågan, arbetsmiljöenkäten via LF (Jonas, Beata, Anne-Katrin) 

 

Rapport från det möte Jonas, Susanne och Beata nyligen hade med Sofia Karlsson från LF. 

Mötet initierades av Susanne för att få råd kring vi som specialistförening kan arbeta vidare 

med ledarskapsfrågan för våra medlemmar. LF har sammanställt sin undersökning som visar 

att barnpsykiatriker i högre utsträckning funderar på att lämna specialiteten jämfört med de 
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flesta andra specialiteter. Vi diskuterar kring att göra en enkät till våra medlemmar i syfte att 

kartlägga eventuellt samband mellan arbetsmiljö och ledningsorganisation. LF svarar att de 

inte kan vara behjälpliga i att fram en enkät men de kan tillhandahålla det material de har fått 

in via sin arbetsmiljöundersökning i våras. Det beslutas att bereda frågan och ta upp denna på 

kommande verksamhetschefsmöte. Som ett första steg ska vi kartlägga hur medicinskt 

ledningsansvar är organiserat i de olika regionerna i landet genom att ställa frågan till 

verksmahetscheferna. Frågor och utskick ska sammanställas av Jonas, Anne-Katrine och 

Beata. Vi ska även granska sammanställningen från LF och ta ställning till hur materialet kan 

användas.  En fråga som kan ställas till chefer är hur de tänker kring och hur de använder sig 

av MLA rent praktiskt och konkret i sina verksamheter.  

 

7.Kongress/Utbildningsdagar: (Sarah, Susanna, Cecilia, Björn, Shiler, Amy) 

 

- Diskussion om vi ska delta på SPF-kongressen 2023 eller ej förs. Det har varit 

svårt att nå en överenskommelse kring acceptabla ekonomiska villkor. Föreslås att 

i stället ha en heldag som SFBUP ordnar själva där vi utgår från det aktuella 

förslaget på föreläsare. Beslut fattas att anordna utbildningsdagar i SFBUPs egna 

regi SLS lokaler. Datum sätts till 11-12 maj 2023.  

- Årsmötet planeras i samband med utbildningsdagarna 11 maj 2023.  

- I samband med utbildningsdagarna planeras även ett samordningsmöte kring den 

6-åriga läkarutbildningen med representanter från lärosätena som Maria bjuder in 

till tillsammans med kongressgruppen. 

 

Kongressgruppen består av Sara, Susanna och Amy. 

 

Susanne kommunicerar till SPF att vi inte ämnar delta på deras kongress 2023.  

 

- Inför planerad SFBUP-kongress 2024 kommer en kongressfirma behöva anlitas. 

Kongressgruppen börjar sondera möjliga kandidater. Tema till kongressen ska 

diskuteras vidare.  

- En lokal om ca 400 personer beräknas vara lagom stor. Susanne förslår Södra 

teatern i Stockholm.  

- Kongressgruppen arbetar vidare med att ta fram förslag på kongressfirma och 

lokal. 

 

8. Kommande föreningsrelaterade möten 

 

i. Utbildning/webinars:  

 

25 oktober Autism: SFBUP är medarrangör med socialstyrelsen. Maria föreläser med 

Annika Brar från socialstyrelsen kring barn med autism, fokus på utredning och 

behandlingsinsatser.  
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17 november Ätstörningar: SFBUP, SKR och socialstyrelsen i samarbete. SKR är 

arrangör. Ökningen av tvångsvård för patienter med ätstörning kommer att diskuteras.  

 

ii. Kommande styrelsemöten 

 

11/11   kl 13-15.00 digitalt styrelsemöte 

 

2023 

 

20/1 kl 13-15  d digitalt styrelsemöte 

9-10/2  Verksamhetschefsmöte i Stockholm 

10/2  kl 13-14  Styrelsemöte Stockholm 

30-31/3  Styrelseinternat Göteborg 

11-12/5  Utbildningsdagar Stockholm 

11/5       Årsmöte SFBUP kl 09-10.00  

12/5       Konstituerande styrelsemöte lunchmöte.  

 

Almedalen äger rum 3-7 juli. Beslut om att planera vidare efter VC-mötet. Förslag om 

att göra något tillsammans med Läkarförbundet och skolläkarna. 

A-C, Maria, Björn, Jonas, C-M, Susanne och Sarah utgör arbetsgrupp. 

 

 

9. Kassörens rapport 

i. Shiler rapporterar att föreningens ekonomi är god. Susanne lyfter fråga om eventuellt 

arvode till bland annat ordförandeposten. Det förs en diskussion kring frågan utifrån 

den ökade tidsåtgången till uppdraget och hur detta ska finansieras. Vi beslutar att 

bereda frågan vidare genom att kartlägga hur det ser ut i andra specialistföreningar. Är 

det rimligt att fler funktioner i styrelsen är arvoderade? Det beslutas att Shiler börjar 

genom att undersöka frågan med LF. 

 

ii. Shiler efterfrågar insyn i budgeten kring handledarutbildningen. Frågan har 

uppkommit efter förfrågan från studierektorsgruppen om SFBUP kan stå som garanter 

om handledarutbildningen skulle gå med förlust.  

 

iii. Blanketten för reseräkningar beslutas ska läggs på hemsidan. Blanketten ska skickas 

via mail till sfbup.kassör.se. 

 

iv. Årsmötes- och konstituerande styrelsemötets protokoll signeras och vidimerade och 

föreningens bank kontaktas så att kassör och ordförande formellt kan bli aktiva 

firmatecknare för föreningen.   

 

 

10. Riktlinjearbetet 
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i. Riktlinje Ätstörningar: Maria rapporterar att det varit en ny uppstart. Nina Nordgren 

psykolog från Linköping har anslutit till arbetsgruppen och arbete pågår. 

ii. Revidering av tidigare riktlinjer: 

Revidering av depressionsriktlinjerna har startat. ADHD- och Ångest-riktlinjerna ska 

också revideras. Linda Halldner ska tillfrågas att vara med och revidera ADHD-

riktlinjerna. Beata samordnar revidering av ångest/OCD -riktlinjerna med Lena Wallin 

och Maria Carlsson.  

 

11.  Läkaresällskapet: ”Kraftsamling för psykisk hälsa”. Arbetsgruppen har fått klartecken från 

SLS att fortsätta ytterligare ett år. Artikel i LT är på väg. 

 

 

12.   Läkarförbundet: Socialstyrelsens har önskat bakgrundsfakta inför kommande Nationella 

Planeringsstöd (NPS). Detta för att underlätta statens och förbundets arbete med att säkra 

kompetensförsörjningen av specialistläkare inom varje specialitet. LF har bett få svar på en 

rad specifika frågor. Styrelsen sammanställer under mötet svar på dessa och mailar till LF.  

 

13. Rapport från arbetsgrupper 

 

i. Appen ”Uppskatta din dag”: Inget nytt att rapportera 

 

ii. Hemsidan: Inget nytt att rapportera. Jonas är kontaktperson. 

 

iii. Barnneuropsykiatriska sektionen: En fråga väcks om hur SFBUP hänger ihop 

organisatoriskt med BNPS? Susanne tar kontakt med Maj-Britt G för att klargöra 

samarbetet. 

 

iv. Fortbildning i Psykofarmakologi: Utbildningsdagarna fortsätter som planerat. 

 

v. UU2.0 Projektet att fram ett förslag till framtida utbildningsutskott pågår. I 

arbetsgrupper ingår Jonas, Maria, Beata, Cecilia, Sarah och Susanna. Diskussion förs 

kring att även de adjungerade ledamöterna Peik Gustavsson och Mia Ramklint från 

universiteten ska delta utifrån dels frågor kring grundutbildningen och dels vara 

delaktiga i utformning av framtida kongressinnehåll med kongressgruppen.   

 

14.  Medlemsfrågor: Inget nytt att rapportera.  

 

15. ST-läkarfrågor: Ny ST-representant ska föreslås som efterträder Amy efter nästa årsmöte. 

STP-kongressen är planerad i januari 2023.  

 

 

16. Övriga frågor  
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i. Arkivet: Susanne har nu lådorna med historiskt SFBUP-material och kommer vid 

lämplig tidpunkt lämna in dessa till LF-arkiv enligt överenskommelse.  

 

ii. Heldygnsvårds-seminarium ägde rum 9/9. Anne-Katrine var där och rapporterar från 

mötet. Susanne deltog som representant från socialstyrelsen. Det diskuterades vilka 

frågor och områden som ska prioriteras i det fortsatta arbetet. Projektet är förlängt med 

4 år med relativt stor budget. Bla har man hittills tagit fram patientinformation och 

LPT-utbildning till medarbetare. Vi diskuterar hur man från projektet kan arbeta 

vidare för att det ska komma verksamheterna och patienterna till gagn. Ett förslag som 

framförs är att utarbeta riktlinjer, utifrån kunskap och evidens, kring hur man kan 

utforma den fysiska miljön för psykiatrisk heldygnsvård arkitektoniskt, för att ge en 

lugnande och trygghetsskapande känsla för patienterna. Förslag på att ta fram 

utbildning för personal i förhållningssätt och bemötande diskuteras också. 

 

iii. NAG-digital vårdmöten: Frågan ajourneras till nästa möte. 

 

iv. Barn och unga i samhällets vård: Cecilia och Sarah rapporterar från möte 22 aug 

tillsammans med representanter från regeringskansliet. Man pratade om placerade 

ungdomars vård både somatiskt och psykiatriskt. Många av de placerade barnen får 

inte tillgång till den hälsovård de behöver och arbetet kommer följas upp framöver. 

 

v. Cullbergstiftelsen: Beata utses till representant för SFBUP. 

 

vi. FAS (Cecilia): Frågan ajourneras till nästa möte. 

 

vii. Melatonin (A-C): Frågan ajourneras till nästa möte. 

 

viii. Protokoll från samtliga SFBUPs möten beslutas ska ligga tillgängligt på hemsidan. 

 

ix. Vi går en runda och inventerar hur styrelseledamöter tänker kring sitt uppdrag inför 

nästa styrelseperiod. Shiler har tankar om att lämna styrelsen vid nästa årsmöte. 

Övriga tänker i nuläget sitta kvar på sina poster. Amy tillfrågas om intresse finns att ta 

över kassörsposten. 

 

x. Jonas rapporterar från arbetet med Anna Santesson kring ålder och tillgång till att läsa 

sin journal via 1177. Remissförfarande till verksamhetscheferna kommer äga rum 

kring nuvarande förslag. SFBUP beslutar att ta fram ett skriftligt utlåtande som förslag 

till verksamhetscheferna att använda som remissvar.  

Nytt möte äger rum 7 oktober kring digital journal. Jonas bevakar detta. 

 

 

 

 

Sekreterare: Beata Bäckström 
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…………………………… 

 

 

Justerare: Carl-Magnus Forslund  Amy Bruta 

 

…………………………………  ……………………………………    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


